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 1. ZLECAJĄCY
Pan Paweł Kowalski udziałowiec Bio Sklep Internetowy Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością. 

2. PODMIOTY
WYCENY
Bio Sklep Internetowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
posiadającą NIP 5113335988, z siedzibą w Zielonej Dolinie 66, 
 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z
siedzibą w Seledynowym Wzgórzu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000111111.

3. WYKONAWCA
Pink Unicorns S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98,
posiadająca NIP 5862327411 i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem: 0000713200.
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Nazwa przedsiębiorstwa

Bio Sklep Internetowy Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością

Adres siedziby 
przedsiębiorstwa

84-000 Zielona Dolina 66, Polska

NIP 5113335988

Strona internetowa biosklepinternetowy.pl

osoba do kontaktu Paweł Kowalski

Rok rozpoczęcia działalności 2017

4.1 OPIS WYCENIANEGO 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo Bio Sklep Internetowy Sp. z o.o. zajmuje się
produkcją i sprzedażą zdrowej żywności, kosmetyków,
suplementów diety, bio kawy i herbaty oraz zdrowej żywności dla
zwierząt. Wszystkie produkty posiadają bio certyfikaty. Bio sklep
internetowy jest w tej chwili jednym z wiodących w Polsce
producentów zdrowej żywności i bio środków czyszczących.



Firma dostarcza szeroki asortyment zdrowej żywności oraz ekologicznych środków
czyszczących.

4.2 ŚWIADCZONE USŁUGI

ZDROWA ŻYWNOŚĆ
SUPLEMENTY DIETY
KOSMETYKI

KAWY I HERBATY

ŚRODKI CZYSZCZĄCE

BIO ŻYWNOŚĆ DLA ZWIERZĄT

4.3 WYNIKI FINANSOWE

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel eligendi repellendus est necessitatibus fugiat et nihil
omnis qui corrupti enim ex fugit eveniet est culpa necessitatibus.

 2020 2021 2022

przychody 4 980 951 5 362 956 6 329 339

amortyzacja 41 804 112 016 144 981

zysk z działalności 
operacyjnej

174 605 720 229 1 961 402

Źródło: opracowanie własne

OFERTA SKLEPU INTERNETOWEGO:



Lorem ipsum dolor sit amet. Vel eligendi repellendus est necessitatibus fugiat et nihil omnis
qui corrupti enim ex fugit eveniet est culpa necessitatibus. Est nihil veritatis et voluptas fugiat
est pariatur ipsa hic provident sequi rem repellat pariatur. Eum aspernatur velit nam culpa
quia sit iure iure 33 provident aliquam et quia expedita!

przychody amortyzacja zysk z działalności operacyjnej

2020 2021 2022

7 500 000 

5 000 000 

2 500 000 

0 

Źródło: opracowanie własne



 5.1 METODA MNOŻNIKOWA EBITDA

5. WYCENA

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel eligendi repellendus est necessitatibus fugiat et nihil omnis
qui corrupti enim ex fugit eveniet est culpa necessitatibus. Est nihil veritatis et voluptas
fugiat est pariatur ipsa hic provident sequi rem repellat pariatur.
Et quisquam aliquid sed quasi facere aut perferendis ratione. Sed dolor eaque et officiis
voluptatem sit autem temporibus ut atque voluptatibus aut consequuntur optio ut optio
natus;
Et laborum sequi sed quam galisum aut corporis molestias et eligendi repudiandae. Et dicta
ratione ea ratione galisum et vero molestias qui soluta galisum sit asperiores ipsum qui
consectetur laudantium.

Lorem ipsum dolor sit amet. Vel eligendi repellendus est necessitatibus fugiat et nihil omnis qui
corrupti enim ex fugit eveniet est culpa necessitatibus:

5.1.1 ZAŁOŻENIA DO 
WYCENY

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut sapiente corporis ea maiores similique ab ratione dolores qui
velit debitis aut ducimus officia et nihil voluptatum et voluptas natus. Qui consequatur omnis
non eaque sunt ut debitis nihil aut odio quas.

5.1.2 OPIS 
METODOLOGII



Cum iure suscipit qui ipsa galisum in incidunt harum aut sunt molestias vel consectetur rerum
et soluta voluptatem. Ut dolor quos et consequatur aperiam nam tenetur vitae sed debitis
labore et similique fuga eum sunt mollitia. Est omnis doloribus ut asperiores repudiandae est
reprehenderit aperiam hic ipsum commodi sit dolorem voluptas? Est maiores corporis et
exercitationem quia a labore dolores hic blanditiis quisquam quo reiciendis praesentium ut
veniam quia qui nihil dicta.

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut sapiente corporis ea maiores similique ab ratione dolores qui
velit debitis aut ducimus officia et nihil voluptatum et voluptas natus:

𝑊𝑃 = 𝑚 × 𝑊𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

gdzie:
 
WP – wartość przedsiębiorstwa
m – mnożnik
WEBITDA – wartość wskaźnika EBITDA

Ad quisquam fugit At necessitatibus similique et itaque officia et neque quae. Id totam fugit
et sunt repudiandae ex unde nulla aut necessitatibus voluptatem aut galisum porro? Vel
galisum iure et quibusdam architecto ad commodi recusandae est quam inventore ab
obcaecati accusamus ea rerum ipsa ea aliquam vero.

5.1.3 WYCENA METODĄ 
MNOŻNIKOWĄ EBITDA

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut sapiente corporis ea maiores similique ab ratione dolores qui
velit debitis aut ducimus officia et nihil voluptatum et voluptas natus. Qui consequatur omnis
non eaque sunt ut debitis nihil aut odio quas.



 31 grudnia 2022

EBITDA 7 000 000

mnożnik 3.68

wycena biznesu 25 760 000

Eos vero laborum qui eius quisquam sed expedita aliquid qui delectus obcaecati et dolores
vero est magnam fuga;
In eius sunt ea quam amet ea doloribus sint qui accusamus reiciendis et atque esse vel
aliquid repellendus.

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut atque ullam ad dolor deleniti et repellat doloremque aut modi
culpa ut dolor animi quo atque voluptatum. Et numquam amet et odit fugiat ut itaque
accusantium ut quibusdam harum ea quia similique et quia quia:

In architecto quia a asperiores ducimus ut debitis nobis ad pariatur ullam qui provident optio in
perferendis ratione 33 obcaecati perferendis. Ea consequatur saepe qui dolores molestiae est
officia fugit et odit necessitatibus ad assumenda ratione quo illo maiores.

5.1.4 JAK PODWYŻSZYĆ WARTOŚĆ 
PRZEDSIĘBIORSTWA

Na tej podstawie przedstawiono tabelę obrazującą sposób wyceny Spółki na dzień 31 grudnia
2022 roku.

Wartość spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku
wynosi:

 
 

25 760 000 PLN

Źródło: opracowanie własne



5.2 METODA LIKWIDACYJNA

5. WYCENA

Eos vero laborum qui eius quisquam sed expedita aliquid qui delectus obcaecati et dolores
vero est magnam fuga;
In eius sunt ea quam amet ea doloribus sint qui accusamus reiciendis et atque esse vel
aliquid repellendus;
In architecto quia a asperiores ducimus ut debitis nobis ad pariatur ullam qui provident
optio in perferendis ratione 33 obcaecati perferendis. Ea consequatur saepe qui dolores
molestiae est officia fugit et odit necessitatibus ad assumenda ratione quo illo maiores.

Lorem ipsum dolor sit amet. Ut atque ullam ad dolor deleniti et repellat doloremque aut modi
culpa ut dolor animi quo atque voluptatum:

5.2.1 ZAŁOŻENIA DO 
WYCENY

Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatibus quos ea culpa amet est quia enim aut unde enim.
Ut quod totam ea autem nemo sit nulla aperiam et sapiente consequuntur qui dolor dolor.
Ab doloribus nulla sed natus vero eum reiciendis voluptas. Aut repellendus nesciunt eos alias
alias qui animi quidem.
33 natus sunt ab quis quibusdam vel minima porro ad incidunt modi et nihil soluta. Id soluta
eius aut quisquam dicta ab mollitia eveniet sit dolores soluta nam impedit laborum qui velit
facilis.

5.2.2 OPIS METODOLOGII



 Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatibus quos ea culpa amet est quia enim aut unde enim:

𝑊𝑃𝐿 = 𝑊𝐿𝐴 − 𝑍𝑜𝑏 − 𝐾𝐿

gdzie:

WPL - wartość przedsiębiorstwa dokonana metodą likwidacyjną,
WLA - wartość likwidacyjna aktywów,
Zob - zobowiązania ogółem,
KL - koszty likwidacji.

5.2.3 WYCENA METODĄ 
LIKWIDACYJNĄ

Et dolore optio non aperiam quis est veniam neque et recusandae sequi.

Ut voluptas dignissimos qui consequuntur consequatur et ratione asperiores?

Aut velit dicta et dolor accusantium rem omnis dolores vel nulla minus.

Aut nostrum molestiae ut placeat autem.

Et dolore optio non aperiam quis est veniam neque et recusandae sequi.

Ut voluptas dignissimos qui consequuntur consequatur et ratione asperiores?

Aut velit dicta et dolor accusantium rem omnis dolores vel nulla minus.

Aut nostrum molestiae ut placeat autem.

Et dolore optio non aperiam quis est veniam neque et recusandae sequi.

Ut voluptas dignissimos qui consequuntur consequatur et ratione asperiores?

Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatibus quos ea culpa amet est quia enim aut unde

enim. Ut quod totam ea autem nemo sit nulla aperiam et sapiente consequuntur qui dolor

dolor:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



majątek trwały wg. wartości z 
oświadczenia właściciela

1 689 419,21

należności (80%) 977 378,28

odprawy dla pracowników 150 692,77

zobowiązania 622 877,21

gotówka 916 407,44

koszty likwidacji 50 000

wartość likwidacyjna 21 002 328

Poniższa tabela przedstawia kalkulację wartości metodą likwidacyjną.

Wycena metodą likwidacyjną na dzień 31 grudnia
2022 roku wynosi:

21 002 328 PLN
Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatibus quos
ea culpa amet est quia enim aut unde enim. 



  Zmiana przychodów

  -10% -5% 0% 5% 10%

zmiana 
kosztów 

działalności 
operacyjnej

-10% 18 887 136 21 452 245,3 24 017 354 26 582 463,1 29 147 571,3

-5% 17 379 623,4 19 944 732,3 22 509 841.53 25 074 950 27 640 058,7

0% 15 872 110,3 18 437 231.72 21 002 328 23 567 437 26 132 545,7

5% 14 364 597 16 929 706,2 19 494 815 22 059 923 24 619 032

10% 12 857 084 15 422 193,1 17 987 302 20 552 410,1 23 117 519,7

6. ANALIZA 
WRAŻLIWOŚCI 
WYCENY SPÓŁKI
Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatibus quos ea culpa amet est quia enim aut unde

enim. Ut quod totam ea autem nemo sit nulla aperiam et sapiente consequuntur qui

dolor dolor.

Et cumque repellendus a eius veniam ex harum dolores qui incidunt fuga. Ea aspernatur

fuga aut deserunt consequatur nam tempore possimus in animi debitis et eaque libero a

quis magnam aut impedit provident.

Źródło: opracowanie własne

Lorem ipsum dolor sit amet. Eos voluptatibus quos ea culpa amet est quia enim aut unde

enim. Ut quod totam ea autem nemo sit nulla aperiam et sapiente consequuntur qui

dolor dolor.



Lorem ipsum dolor sit amet. Cum dicta voluptatem sit laudantium provident qui magni itaque.
Quo dolorem illum a praesentium autem et fugit ipsa:

7. WYCENA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 
A WARTOŚĆ 
TRANSAKCJI

WT=WB+N+ŚP-Z

Lorem ipsum dolor sit amet. Cum dicta voluptatem sit laudantium provident qui magni itaque.
Quo dolorem illum a praesentium autem et fugit ipsa. Sed voluptatem necessitatibus in
molestiae fugit eum amet excepturi ut facilis repudiandae ut facere optio aut sapiente nihil? Ea
dolores magni aut aliquid repudiandae quo quis minus sed repellendus voluptas nam animi
minima.
Ea quibusdam harum eum neque quia qui deserunt pariatur. Hic harum reprehenderit qui alias
rerum qui assumenda fugit. Cum saepe blanditiis et quae possimus est voluptas dolores qui
dolor nemo. Aut rerum quibusdam qui provident ipsa 33 assumenda ratione ut voluptatum
voluptatem non ipsam fugit.
In dolorem nesciunt hic ullam voluptatem eos quibusdam ratione eos odio veniam quo nulla
consectetur vel reiciendis eius et aspernatur ullam. Est vitae nihil quo vitae tempore nam.

gdzie:

WT - wartość transakcji
WB - wycena biznesu
N - należności
ŚP - środki pieniężne w kasie i na rachunku
Z - zobowiązania

Wartość transakcyjna na dzień 31 grudnia 2022
roku wynosi:

 

1 552 744,18 PLN



8. UWAGI

Lorem ipsum dolor sit amet. Et dolores fuga ex natus quaerat sed alias

provident qui similique ullam et vero quam qui eaque doloribus? Aut harum

necessitatibus ut quia voluptatem et facilis molestias. Eos debitis maiores ut

dolores temporibus et omnis natus eos fuga doloremque aut mollitia

possimus. Aut eligendi sunt eum internos quibusdam eum facere tempore id

corporis aliquid non voluptate officia vel voluptas ipsa vel deleniti laborum.

Ut deserunt vero eos cupiditate omnis ut optio assumenda in excepturi

reiciendis. 33 sint velit ut incidunt voluptatum sit voluptate galisum aut

placeat quidem est facilis amet vel iure galisum aut neque beatae! Qui

blanditiis numquam qui voluptatibus pariatur est laudantium culpa est

fugiat voluptatem a quasi suscipit in architecto debitis qui totam omnis.

Aut error animi et illo quia qui omnis nesciunt ut sunt deleniti cum

quibusdam quos. Et voluptas obcaecati a omnis velit eos repellendus quod.

Aut facere rerum et officia rerum quo modi maiores.

Aut fuga odio non minima cumque vel error beatae qui voluptatibus galisum.

Id veritatis accusamus eum eius nulla id blanditiis vero et fugit culpa aut

totam neque ab eveniet autem. Id consequatur nihil rem quia placeat nam

dolores autem ut nisi quidem eos nisi explicabo et nobis voluptas eum

repellendus magnam.

WYCENĘ SPORZĄDZIŁ:



+48 58 580 04 93

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

biuro@sprzedajfirme.com

www.sprzedajfirme.com

KONTAKT

WYCENA FIRM
SPRZEDAŻ FIRM
BUDOWANIE FIRM 
NA SPRZEDAŻ
WSPARCIE W 
ZAKUPIE FIRM


